
Handleiding betonschuurmachine uit de 
hand 18cm 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. Draag 
zeker een stofmasker en sluit een stofzuiger aan op de stofkap. Schuur geen op lood 
gebaseerde verven of asbesthoudende materialen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar.  De machine kan vonken 
veroorzaken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. 

 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken. Er bestaat een verhoogd 
risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. 

 Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Gebruik ook nooit een vloeibaar 
koelmiddel voor de diamantschijf. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt 
onbedoeld starten van het gereedschap. 

 Zorg dat scherp uitstekende voorwerpen (resten van nagels en schroeven) in het te schuren 
oppervlak eerst worden weggewerkt. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Controleer de spanning 220V.  

 Steek de stekker in een geaard stopcontact 220V 50Hz. 
Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  

 Bevestig de stofzuigerslang aan de stofkap en start de stofzuiger. 

 Houd het toestel stevig vast, met beide handen. 

 Breng de machine tot boven het werkoppervlak en druk de aan/uit-schakelaar in. 

 Laat de motor op toeren komen vooraleer de schijf in contact te brengen met het werkvlak. 
Werken 

 Breng het toestel langzaam tot tegen het werkoppervlak aan en zorg ervoor dat de schijf op 
de volledige omtrek in aanraking is met het te schuren materiaal. 

 Door het handvat hoger of lager te houden, kan men de stand van de schijf ten opzichte van 
het werkvlak aanpassen. Hierdoor zal de machine ook naar links of rechts willen bewegen. 

 Zorg ervoor tijdens het schuren de machine in voortdurende beweging te houden. Gebruik 
hiervoor een regelmatige vegende beweging, om diepe schuursporen te vermijden. 

Stopzetten  

 Breng het toestel tot net boven het werkvlak en laat de aan/uit-schakelaar los. 

 Houd de machine goed vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 

 Schakel nu ook de stofzuiger uit (indien van toepassing) 

 Reinig de machine en zijn toebehoren grondig.  
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


